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Module: Buitenruimte BSO 
 

 

    

 

Scenario 1 Kind valt of struikelt over opstapje, stoeprandje, muurtje, fietsenrek of zandbakrand 

Maatregelen:   

Niet van toepassing: BSO Mammaloe heeft geen eigen buitenspeelruimte.  

Scenario 2 Kind verstapt zich, valt of glijdt uit over oneffenheden in/gladde plekken op de 
bestrating door bijvoorbeeld losse stenen, boomwortel, kuil, los zand, bladeren of mos 

Maatregelen:   

Niet van toepassing: BSO Mammaloe heeft geen eigen buitenspeelruimte waar 
onderstaande maatregelen getroffen kunnen worden. 

Scenario 3 Kind speelt op fietsenrek en valt 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Maak de afspraak met kinderen: speel niet in de fietsenstalling of op een 
fietsenrek. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Protocol veilig ophalen en op stap 

Scenario 4 Kind botst tegen of bezeert zich aan straatmeubilair (bijv. bank, afvalbak, paaltje, hek, 
speeltoestel) 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Klein 

Vermijden van straatmeubilair dat zichtbaar kapot en/of versleten is. Is genomen 

Scenario 5 Kind verwondt zich aan een stekelige plant of eet van een giftige plant 

Maatregelen:   

Niet van toepassing: BSO Mammaloe heeft geen eigen buitenruimte waarbij 
onderstaande maatregelen getroffen kunnen worden. 

Scenario 6 Kind bezeert zich aan een speeltoestel (bijvoorbeeld door slijtage) 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Zorg voor een uitgebreide jaarlijkse inspectie door iemand met kennis van zaken. Is genomen 

Scenario 7 Kind botst tijdens het spelen op of bij een speeltoestel tegen een obstakel of ander 
kind 

Maatregelen:   

Niet van toepassing: BSO Mammaloe heeft geen eigen buitenruimte en kunnen 
onderstaande maatregelen niet door ons genomen worden. 

Scenario 8 Kind valt van klimrek of ander speeltoestel omdat de traptrede, leuning of handvat glad 
is 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Maak een onderhoudsplan: controleer het speeltoestel op gladde treden en 
handvatten (vooral bij nat weer) 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 
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 Dit is terug te vinden in: Protocol Veilig ophalen en op stap 

Scenario 9 Jong kind valt van klimrek of ander speeltoestel dat bedoeld is voor oudere kinderen 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Maak de afspraak met kinderen: jonge kinderen spelen niet op de speeltoestellen 
voor oudere kinderen en andersom. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Protocol Veilig ophalen en op stap 

Scenario 10 Kind valt van klimrek of ander speeltoestel op losliggend speelmateriaal 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Zorg dat er geen zand ligt als ondergrond van een klimrek of ander speeltoestel. Is genomen 

Scenario 11 Kind botst tegen schommelend kind 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Kinderen spelen niet in de buurt van schommels. Is genomen 

Scenario 12 Kind blijft met een ketting of armband aan een speeltoestel (bijvoorbeeld glijbaan) 
hangen 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Maak de volgende afspraak met medewerkers en ouders: laat een kind bij 
voorkeur geen sierraden dragen. 

Is genomen 

Informeer medewerkers over de risico's die er zijn als kinderen sierraden dragen. Is genomen 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer rgelmatig of een kind 
geen sierraden draagt, waarmee het zich kan bezeren. 

Is genomen 

Scenario 13 Kind is aan het spelen op de speelplaats en komt per ongeluk op de straat (rent 
bijvoorbeeld achter een bal aan) en wordt aangereden 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Kies een goede, afgeschermde ruimte voor een speelplaats, ver weg van de straat 
(vooral van belang bij balspelen). 

Is genomen 

Ga in gesprek met de gemeente over een veilige verkeerssituatie. Is genomen 

Scenario 14 Kind raakt betrokken bij een ongeval bij een uitstapje buiten de deur 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Geef medewerkers een instructie over het veilig vervoeren van kinderen. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Protocol Veilig ophalen en op stap 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: geef het goede voorbeeld aan 
kinderen. Denk bijvoorbeeld bij het oversteken aan de verkeersregels. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Protocol Veilig ophalen en op stap 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: gebruik een autostoeltje of 
fietsstoeltje als je met een jong kind op pad gaat. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Protocol Veilig ophalen en op stap 

Scenario 15 (Jong) kind botst of valt tijdens spelen (ballen/rennen/fietsen/skaten) tegen een ander 
kind of wordt omver gelopen 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Geef duidelijk aan op welke tijden druk spel (zoals balspelen, fietsen en skaten) 
plaatsvindt op de speelplaats. 

Is genomen 

Maak de volgende afspraak met kinderen: oudere kinderen spelen niet op het Is genomen 
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speelgedeelte voor jonge kinderen en andersom. 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Protocol Veilig ophalen en op stap 

Scenario 16 Kind verwondt zich aan speelgoed (scherp speelgoed of splinters) 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of speelgoed 
nog heel is, zonder scherpe randen. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Scenario 17 Kind loopt of fietst naar de opvang/school en wordt aangereden door een auto of 
fietser (bijv tijdens oversteken of afslaan) 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Breng veilige looproutes in kaart Is genomen 

Scenario 18 Kind bezeert zich aan zwerfvuil of aan afval in de buurt van vuilcontainer, afvalbak, 
glasbak 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Klein 

Plaats afval van de opvang in een afgeschermde ruimte (bijvoorbeeld met een 
houten hek, gaas of spijlen) en niet op de speelplaats. 

Is genomen 

Scenario 19 Kind botst tegen ouders / fietsers / lopende kinderen/ obstakel voor ingang van de 
speelplaats 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Zorg voor een rustige verkeerssituatie voor de deur (bekijk de tips). Is genomen 

Zorg voor duidelijke en veilige routes die niet kruisen met andere 
verkeerdeelnemers. Houd daarbij rekening met verschillende vervoersmiddelen 
voor kinderen (lopen, fietsen en auto/bus) 

Is genomen 

Scenario 20 Kind valt of struikelt omdat het terrein niet verlicht is 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Plaats verlichting en zorg dat de ingang van het speelterrein en de opvang goed is 
verlicht. 

Is genomen 

Scenario 21 Kind verdrinkt in een (opblaas)zwembadje 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd altijd voortdurend toezicht. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Protocol Uitstapjes 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: spreek goed af wie er op de 
kinderen in het badje let. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Protocol Uitstapjes 

Scenario 22 Kind krijgt een zonnesteek 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Beperk de duur van het buitenspelen bij extreme hitte en/of sterke zonkracht. Is genomen 

Pas het spel aan, zodat je een grote inspanning door kinderen vermijdt. Is genomen 
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Laat kinderen niet tussen 12:00 en 15:00 uur in de volle zon spelen. Is genomen 

Zorg voor voldoende schaduwplekken waar de kinderen kunnen spelen. Is genomen 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: let erop dat kinderen niet 
onbeschermd en te lang in de zon spelen. 

Is genomen 

Scenario 23 Kind droogt uit 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Bij hoge temperaturen wordt extra drinken aangeboden Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Protocol Uitstapjes 

Scenario 24 Kind verbrandt door de zon 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Zorg ervoor dat kinderen zoveel mogelijk een t-shirtje en hoofdbedekking 
(bijvoorbeeld pet of hoedje) dragen als ze buitenspelen. 

Is genomen 

Smeer kinderen van begin mei tot eind september op alle dagen in dat het zonnig 
of half bewolkt is. Ook als ze in de schaduw spelen. 

Is genomen 

Smeer kinderen om de 2 uur in met een anti-zonnebrandmiddel met een factor 
(SPF) van ten minste 20. 

Is genomen 

Laat kinderen niet tussen 12:00 en 15:00 uur in de volle zon spelen. Speel zo veel 
mogelijk in de schaduw. 

Is genomen 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: let erop dat kinderen niet 
onbeschermd en te lang in de zon spelen. 

Is genomen 

Scenario 25 Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Vermijden van plekken waar schadelijk bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Is genomen 

Scenario 26 Medewerkers en/of kinderen raken gewond bij het ophalen of wegbrengen, doordat 
medewerkers niet bekend zijn met afspraken 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Stel een protocol op over veiligheid bij het ophalen en wegbrengen van kinderen. Is genomen 

Geef medewerkers een instructie over het veilig vervoeren van kinderen voordat 
ze op pad gaan. 

Is genomen 

Scenario 27 Medewerkers en/of kinderen raken gewond tijdens het vervoer, doordat er geen juiste 
veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen voor vervoer met auto, bus of andere vervoersmiddelen 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Zorg ervoor dat auto's voldoen aan de wettelijke eisen voor vervoer van kinderen. 
Een carrosseriebedrijf kan je hierbij helpen (geef duidelijk de leeftijden van de 
kinderen bij hen aan). 

Is genomen 

Scenario 28 Kind is niet veilig doordat een onbekende ongewenst de (buiten)ruimte binnenkomt 
en het mogelijk iets aandoet. 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Laat onbekenden nooit zonder toestemming de (buiten)ruimte van de opvang 
betreden. 

Is genomen 

Zorg ervoor dat altijd is vastgelegd wie de kinderen mag komen ophalen. Is genomen 

Scenario 29 Kind gaat zelfstandig naar de opvang of vanuit daar naar huis en komt niet aan. 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Stel een protocol op over wat te doen bij vermissing als een kind niet aankomt op 
de opvang. Of als een kind niet thuiskomt vanaf de opvang. 

Is genomen 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd het protocol over wat te 
doen bij vermissing als een kind niet thuiskomt vanaf de opvang, en andersom. 

Is genomen 
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Scenario 30 Kind wordt vermist tijdens uitstapje of tijdens vervoer van school naar naschoolse 
opvang. 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Stel een protocol op over wat te doen bij vermissing tijdens uitstapje of vervoer. Is genomen 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd het protocol over wat te 
doen bij vermissing. 

Is genomen 

Scenario 31 Kind wordt vermist op de opvang. 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Stel een protocol op over wat te doen bij vermissing op de opvang. Is genomen 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd het protocol over wat te 
doen bij vermissing op de opvang. 

Is genomen 

Scenario 32 Kind bezeert zichzelf doordat het verstrikt raakt in een sieraad of een klein sieraad in 
de mond stopt 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Maak de volgende afspraak met medewerkers en ouders: laat een kind bij 
voorkeur geen sieraden dragen. 

Is genomen 

Informeer medewerkers over de risico's die er zijn als kinderen sieraden dragen. Is genomen 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een kind 
geen sieraden draagt, waarmee het zich kan bezeren. 

Is genomen 
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Module: Entree 
 

 

    

 

Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte. Is genomen 

Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd 
(zie voorbeeld). 

Is genomen 

Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers 
nog (goed) op de stopcontacten zitten. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Scenario 3 Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Zet elektrische apparaten vast als dat mogelijk is. Is genomen 

Scenario 4 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Schaf (nieuwe) ruiten aan van veiligheidsglas (gelaagd glas). Is genomen 

Scenario 5 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Klein 

Maak de muur glad of stuc de muur. Is genomen 

Scenario 6 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwingsbordjes. Is genomen 

Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren 
hiervan als dat mogelijk is. 

Is genomen 

Scenario 7 Kind of medewerk(st)er glijdt bij het naar binnen gaan uit op een gladde of natte vloer 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Leg binnen bij de ingang een goede droogloopmat neer. Is genomen 

Droog bij nat weer de vloer nadat de kinderen weer binnen zijn gekomen. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Werkinstructie Schoonmaak Groepsruimte 

Scenario 8 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, 
speelgoed) 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Klein 

Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen. Is genomen 

Zorg ervoor dat ieder kind voldoende ruimte heeft om te bewegen. Is genomen 

Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed en ruim dit goed op zodat niemand 
erover struikelt. 

Is genomen 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer meubilair regelmatig op Is genomen 
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splinters en doe dit dan weg. 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Scenario 9 Kind wordt niet opgehaald van de opvang of niet opgehaald volgens afspraak 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Maak schriftelijke afspraken over het veilig ophalen van kinderen. Is genomen 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd de schriftelijke afspraken 
over het veilig ophalen van kinderen. 

Is genomen 
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Module: Keuken 
 

 

    

 

Scenario 1 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Plaats stopcontacten boven 1,50 meter hoogte. Is genomen 

Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers 
nog (goed) op de stopcontacten zitten. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Scenario 2 Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Elektrische apparaten worden zo ver mogelijk op het aanrecht gezet. Is genomen 

Scenario 3 Kind krijgt giftige stoffen binnen (schoonmaakmiddel, medicijnen, sigaretten(peuk), 
toner, plant, lotions) 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Laat giftige stoffen (zoals planten, muizengif of toiletblokje) niet rondslingeren in 
handbereik van kinderen. Berg deze goed op. 

Is genomen 

Maak schoon op een tijdstip dat kinderen niet aanwezig zijn. Is genomen 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: laat sigaretten(peuken) niet 
rondslingeren in handbereik van kinderen. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: bewaar medicijnen buiten 
handbereik van kinderen. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Scenario 4 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven. Is genomen 

Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten. Is genomen 

Scenario 5 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Klein 

Maak de muur glad of stuc de muur. Is genomen 

Scenario 6 Kind snijdt zich aan een mes 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Sluit de keukenlades af met een slot. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Scenario 7 Kind heeft toegang tot lucifers / aansteker 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Als je aanstekers gebruikt, gebruik dan kindveilige aanstekers. Is genomen 

Scenario 8 Kind brandt zich aan heet water of warmwaterkraan 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Leer kinderen wat de rode en blauwe kleur op de kraan betekent. Is genomen 
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 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Scenario 9 Kind krijgt hete thee over zich heen 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Bewaar thee (of andere hete dranken) in thermoskannen. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Maak geen thee (of andere hete dranken) klaar in de buurt van de kinderen. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Drink geen thee (of andere hete dranken) als kinderen op schoot zitten. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Drink uit (thee)kopjes met goede oortjes die makkelijk vast te pakken zijn. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Zet (thee)kopjes ver op tafel en het aanrecht zodat kinderen er niet bij kunnen. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Scenario 10 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwingsbordjes. Is genomen 

Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren 
hiervan als dat mogelijk is. 

Is genomen 

Scenario 11 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, 
speelgoed) 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Klein 

Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen. Is genomen 

Zorg ervoor dat ieder kind voldoende ruimte heeft om te bewegen. Is genomen 

Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed en ruim dit goed op zodat niemand 
erover struikelt. 

Is genomen 

Scherm scherpe randen en punten van meubilair af (bijvoorbeeld met tafelhoekjes, 
zie voorbeeld) 

Is genomen 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer meubilair regelmatig op 
splinters en doe dit dan weg. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 
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Module: Groepsruimte BSO 
 

 

    

 

Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte. Is genomen 

Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Scenario 3 Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Zet elektrische apparaten vast als dat mogelijk is. Is genomen 

Scenario 4 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven. Is genomen 

Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten. Is genomen 

Scenario 5 Kind valt door open raam 

Maatregelen:   

Niet van toepassing: In onze ruimte zijn geen ramen aanwezig die open kunnen. 

Scenario 6 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Schaf (nieuwe) ruiten aan van veiligheidsglas (gelaagd glas). Is genomen 

Scenario 7 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Klein 

Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte. Is genomen 

Maak de muur glad of stuc de muur. Is genomen 

Scenario 8 Kind verwondt zich aan speelgoed (scherp speelgoed of splinters) 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Klein 

Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of speelgoed 
nog heel is, zonder scherpe randen. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Scenario 9 Kind heeft toegang tot lucifers / aansteker 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Als je aanstekers gebruikt, gebruik dan kindveilige aanstekers. Is genomen 

Scenario 10 Kind krijgt hete thee over zich heen 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Bewaar thee (of andere hete dranken) in thermoskannen. Is genomen 
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 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Maak geen thee (of andere hete dranken) klaar in de buurt van de kinderen. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Drink geen thee (of andere hete dranken) als kinderen op schoot zitten. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Drink uit (thee)kopjes met goede oortjes die makkelijk vast te pakken zijn. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Maak de volgende afspraak met kinderen: drink je thee (of andere hete drank) 
rustig op aan tafel. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Scenario 11 Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Vervang onbeschermde verlichting door verlichting met een armatuur dat de lamp 
afschermt. 

Is genomen 

Scenario 12 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwingsbordjes. Is genomen 

Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren 
hiervan als dat mogelijk is. 

Is genomen 

Scenario 13 Kind droogt uit 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Bij hoge temperaturen wordt extra drinken aangeboden Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Protocol Uitstapjes 

Scenario 14 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, 
speelgoed) 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Klein 

Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen. Is genomen 

Zorg ervoor dat ieder kind voldoende ruimte heeft om te bewegen. Is genomen 

Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed en ruim dit goed op zodat niemand 
erover struikelt. 

Is genomen 

Scherm scherpe randen en punten van meubilair af (bijvoorbeeld met tafelhoekjes, 
zie voorbeeld) 

Is genomen 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer meubilair regelmatig op 
splinters en doe dit dan weg. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 
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Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Scenario 15 Kind komt in onveilige situatie terecht doordat de groep te groot is. 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Houd goed in de gaten of er voldoende medewerkers op iedere groep worden 
ingezet. 

Is genomen 

Zorg als houder voor voldoende medewerkers op ieder groep. Is genomen 

Scenario 16 Kind is niet veilig doordat een onbekende ongewenst de (buiten)ruimte binnenkomt 
en het mogelijk iets aandoet. 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Laat onbekenden nooit zonder toestemming de (buiten)ruimte van de opvang 
betreden. 

Is genomen 

Zorg ervoor dat altijd is vastgelegd wie de kinderen mag komen ophalen. Is genomen 

Scenario 17 Kind wordt vermist op de opvang. 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Stel een protocol op over wat te doen bij vermissing op de opvang. Is genomen 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd het protocol over wat te 
doen bij vermissing op de opvang. 

Is genomen 

Scenario 18 Kind bezeert zichzelf doordat het verstrikt raakt in een sieraad of een klein sieraad in 
de mond stopt 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Maak de volgende afspraak met medewerkers en ouders: laat een kind bij 
voorkeur geen sieraden dragen. 

Is genomen 

Informeer medewerkers over de risico's die er zijn als kinderen sieraden dragen. Is genomen 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een kind 
geen sieraden draagt, waarmee het zich kan bezeren. 

Is genomen 
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Module: Toilet BSO 
 

 

    

 

Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte. Is genomen 

Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd 
(zie voorbeeld). 

Is genomen 

Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Scenario 3 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht 

Maatregelen:   

Niet van toepassing: Geen kast aanwezig in de toiletruimte. 

Scenario 4 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Klein 

Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte. Is genomen 

Maak de muur glad of stuc de muur. Is genomen 

Scenario 5 Kind brandt zich aan heet water of warmwaterkraan 

Maatregelen:   

Niet van toepassing: Alleen koud water in het toilet. 

Scenario 6 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Huisregels Mammaloe 

Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwingsbordjes. Is genomen 
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Module: Gang 
 

 

    

 

Scenario 1 Kind verwondt zich aan speelgoed (scherp speelgoed of splinters) 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Gebruik bij voorkeur gelijmd speelgoed, met verzonken schroeven. Is genomen 

Scenario 2 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte. Is genomen 

Scenario 3 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd 
(zie voorbeeld). 

Is genomen 

Scenario 4 Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen. Is genomen 

Scenario 5 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Schaf (nieuwe) ruiten aan van veiligheidsglas (gelaagd glas). Is genomen 

Scenario 6 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte. Is genomen 

Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van 
schilderijen, kaarten, posters, enzovoorts. 

Is genomen 

Scherm uitstekende delen op de muur af. Is genomen 

Maak de muur glad of stuc de muur. Is genomen 

Scenario 7 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwingsbordjes. Is genomen 

Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot. Is genomen 

Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren 
hiervan als dat mogelijk is. 

Is genomen 

Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes. Is genomen 

Scenario 8 Kind of medewerk(st)er glijdt bij het naar binnen gaan uit op een gladde of natte vloer 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Leg binnen bij de ingang een goede droogloopmat neer. Is genomen 

Scenario 9 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, 
speelgoed) 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen. Is genomen 

Zorg ervoor dat ieder kind voldoende ruimte heeft om te bewegen. Is genomen 

Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed en ruim dit goed op zodat niemand 
erover struikelt. 

Is genomen 

Scherm scherpe randen en punten van meubilair af (bijvoorbeeld met tafelhoekjes, 
zie voorbeeld) 

Is genomen 
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Scenario 10 Kind wordt niet opgehaald van de opvang of niet opgehaald volgens afspraak 

Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

Maak schriftelijke afspraken over het veilig ophalen van kinderen. Is genomen 

Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd de schriftelijke afspraken 
over het veilig ophalen van kinderen. 

Is genomen 
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